
OM EGA-vrasenlijst
'empowerment'

xt^ys,#

Inhoud

Deze vragenlust behandelt een aantal b€langrijke levensdomeinen die gebaseerd zun op
de ontwikkelingstaken van l\4arcoen (2OO7). E is een onderverdeling gemaakt in 4
categoriedn

1. Levensdomeinen die betrekking hebben tot het lidramelijk welbevinden van de

1.1 Item medisdre verzorging
1.2 Item cornfortzorg
1.3 Item ADL en wassituatie
1.4 Item mobilitelt en revalidatie
1.5 Item voedinq
1.6 ltem presentatie en lidraamsverzorging

2. Levensdomei en dle betrekking hebben op het psycho-sociaal welbevinden van de

2.1 Item sociale contacten
2,2 Item inspraak en klachtenbehandeling

3. Levensdomeinen met betrekking tot leefklimaat
3.1 ltem woonomgeving
3.2 Item huishoudeliike taken

4. Levensdomeinen met betrekking tot participatie en informatie
4.1 Itemgeloofsbeleving
4.2 Item vrije tijd
4.3 Item persoonliike competenties
4.4 lteminformatiebehoefte
4.5 Itemwilsbeschikking



Naam

Aandachtspersoon

Datum

VRAGENLIJST

Handleidinq voor ruik vra n

Deze vragenlUst Is b€doeld om in kaart te brengen welke Prioriteiten een bewoner ook na
opname in het WZC stelt in ziin leven en welke doelen hij nog wil nastreven. De
vragenliist moet in die zin ook geinterpreteerd en gebruild worden.

Onder elk van de vier levensdomeinen vind je een aantal items terug. Het is de bedoeling
dat je bij elk item een aantal open vragen stelt, we geven bij elk item een aantal
aanzetten, en samen met de b' woner bepaalt hoe belangriik dit item voor hem/haar i5.

Op het einde van de vraqenlijst vind ie een samenvattend schema Hierin duid je per
item aan hoe belanqrijk dit is voor de bewoner. Tot slot noteer je in de tabel een aantal
kemwoorden per (zeer) belangrijk item. Die qeven weer wat binnen dit item juist
belangrijk is voor de bewoner.

Zowd het sch€ma als de tabel helpen je om het POP (Pe6oonlijk Ontwikkelings Plan) van
de bewoner in te vullen. Hierin ga je per prioriteit samen met de bewoner een
actieplanning bepalen en deze bespreken op de MDO. Nadien volgt er feedback naar de
bewoner toe en na 6 maanden een evaluatie, waarna er aanpassingen of bijsturingen

OMEGA- methodrs.he aanpak empowerende omlBng metouderen



I Levensdomeinlichametiikwetbevinden

Item 1.1 Medische veizorging

Zaken die in het gesprek bevraagd wordenl

Wdke iffornatie wilen ze graag knjgen over hun gezondheidstoestand, over de
medlcatle die ze gebruiken. Hoe belangrijk vinden ze het dat ze hier'Gn ap de
hoogte Zjn? Willen ze gaag zelf huh medicatie behercn ot laten ze dlt gnag

naa. voetensteul, relax? Ook naar de slaaphouding, kussens deze zaken
bewagEn. Hebben ze wensen naar slaaplinnen?

Reactie en verwachtingen bewoner:

over aan de yerplegingT
NB = niet bda.Cnjk

Reactie en verwachtingen bewoner: B E belansrllk
zB = zeer bet.nSruk

Item 1,2 Comfortzorq

zaken dle in hat gesprek bevreagd worden:

In wetke mate zun ze tevreden' wer cte zithqrdtns tn hun zetet, rotstoet. stoeten i;l?X'Jj:E'l 
*- '

reftei Zitten ze goed, hebben ze voldoende steun, hebben ze andere noden

sel.ngrijkh€l! i!€m \

Ber.n9.ijkheid iren I

Item 1.3 ADI- Wasrituelen

zaken dle in het E.sprek bevEagd worden:

ZUn er zaken die de bewoder zef wll doen tddens de wassituatie? Wat vindt h,
van de nEnler waarcp het ochtendtoilet gebeurt? Wil hA dit anders zienT Welke
wensen heeft de bewoner ln verband met de bacrnomenten? Meer,vaste daq,
Iever douche ol relaxaUebad?

Kiiat ale bewoner volcloende kans om naat het toilet te oaan, wordt de pnvacy
qerespecteerd. Hoe Zet hij de ondersteuninq btj het toiletbezoek?

wet*e slaaptitueten vndt de bewoner betangrik: een vast uur van stapen en voor bewooF'

opstaan, flenbel afhankel0kvan behoette, kikt hi nog qQag TV, progranna?

Reactie en verwachtingen bewone.:
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Item 1.4 Revalidatie - mobiliteit

zaker dle ln het gesprek bevraagd worden:

Hoe tevreden E de bewoode. over het gebruik van hulpniddelen. wil hA andere
hulpniddden praber , aanschartun. Hoe beoordeelt hU zin nobiliteil? wil hij
oetenal op bepaalde zaken (stappen, tranner, ...) Vindt de oudere de

de bewoner het belanqriik om reulg make-uPl juwelen. te gebruiken en wordt
hier voldoende aan gedacht.
Wdke specifieke wensen heeft de bewoner naar het dragen en kiezen van
kledij. Zin er behoeften am nieuwe kledi aan te schatren?

Reactie en verwachtingen bewoner:

oefeningEn die plaatsvinden in Nn6, gyn, erga-aninatie goed? Waarom B - bera.gdjk

Reactle en verwachtingen bewon€r:

Item 1.S Voeding

Zaken di€ in het gesprek bevraagd worden:

Hoe tevreclen is de bewoner over de maaltijden, de snaak de samenstelling van
de nenu. Wil hi bepaalde zaken neer op de nenu zien staan? Wat veruacht de
audere van de eetongEving, ' e tafelgstot . Welke hulPniddelen zijn nodiq
am het zeltstandiq eten te ve-qemakkeliken? 

NB = .Td betansnjk

Is het ontbijt votdoende sevarieerd? wit hij zetr kunnen ktezen utt-een butreL L : :::?1t:i::..,1-
teltde boterhammen kunnen snercn2Is het tidstiD vdn eten ok-

Reactie en verwachtingen bewoner:

Item 1.6 Presentatie, Itchaamsverzorging

zaken die in het gesprek bevraagd worden:

Hoe vaak v.tenst de bewoner naar de kappet, pedrcurc, manicure te saan2 vin* ff::'Cl:::': 
*- '

Bela.g.ijkheid item r

ael.ns.ijkneid item \
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2 Levensdomein psycho-sociaal welbevinden

Item 2.1 So€iale contacten

Zaken die in het gespr€k beuzagd worden:

tlecht de bwoner veel belang aan soclak contacten, heett hlj er valdoendet wil
hA neet bewoners leren kenn . Wl hi1 deelnenen aa n groepsadliteiten ot
gaat de wo*eur uit rBar indiiduelere contacten. Voelt hij zich voldoende
aangdproken daor het personeel, nsnen ze wldoende tijd on te luistercn naat

a€{.ngrtkteid it.d 1

zln vehaal? Zin er vden.kn/familie bultat het WZC die hlj tetu1 wil bezoekenT NB : nrd belangrilk
Hoe wenst de peAoon aangeq)rcken te wor&n (womaan, ver*leinwoord, ...)? 

:" : :".:?Tj::r""
Reactle en venrachtingen bewoner:

Xtem 2,2 Inspraak .n klachtenbehandeling

Zaken dle in het gosprek bevraagd worden:

Ktijst k be,loner votdoetlde kansen on zijn nenns te uiteo, vrasen te stetten, :""5""'J*:::'j 
*- '

onteweelenheden te uiten. Heeft hd het gevoel dt er hiet iets nee qebeud, dat
dit ernstig wordt qenofial?

Reactie en verwachtlnqen bewoner:

3 Levensdomein leefklimaat

Item 3,1 Woorromgeving

Zaken die ln het gesprck bevraagd worden:

Wat heelt cle bewoner nodig on zich hiet thuis te voelen? Hoe ziet hij de
inncftinq van cle kaner- Heeft hij wo*euren naar locaties om de dag daor te
brengen (kaner, Zthoek, ...) Voelt hiJ tekoften aan clie hi nist om zich hiet
gped te kanen voelen? Kan hij het bezoek goed on6/angen?

Reactie en verwachtingen bewoner:

Belang.ijkhetd it€m \
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Item 3,2 Huishoudelijke taken

Zaken die in het gesprek bevraagd worden:

zijn er huishoudetijke taken waaftan de bewoner wit deetnemen? :.1iH}:Ei" 
*-'

Welke? (was plooi$, kamer nd houden, afwas, tafels dekken, planten,
...)

Reactie en verwachtingen bewoner:

4 Levensdomein oarticioatie en informatie

Xtem 4.1 Geloofsbeleving

Zaken di€ in het gesprek bevraaEd worden:

Hoeveelwaarde hecht de bewoner aan het beleven van zin qeloot? Krjgt hA
hler valdoende kansen toe, heeft hA hier specitieke veruachtingen naar ar net

Reactie en verwachtingen bewoner:

Reactie en v€fwachtinqen bewoner:

Item 4.2 Vrije tijd
Zaken die in het gesprek bevraagd worden:

Hoe wenst de bewonet ztjn wije tijdintevulen) Ziin er zaken dte hii zetfstandto -. ...
wit doen 6 die hij wit se6ganisei,a zienz vaor wiire iii,ti,tiihilny - 

:.'::'#*:::'j *- '
welniet uitqenodiqtd te worden?

Adanq.iikheir item !

OT4EGA- methodische aanpak enpowerende oms€nq met olderen I



ftem 4.3 Persoonliike comretenties

zaken dle ln het gesprck bevraagd worden:

Welke zaken of uitdagingen wil de bewoner nog reatse.en/le.en/kunnen tijdens
zrn verblijf in het wzc? Als hij een wens heefr die hij gercatiseed wil zien,
welke zou dat dan ,jn? wetke zijn de zaken waat hU goed in is, die hij nog vtit
ondehouden of toe pa ssen?

Reactle en v€rwachtinqen bewoner:

s.l.trqrljLhEid ltem \

adargnj*held ltem \

Item 4,4 Informauebehoefte

Zaken die in het gesprEk bevraagd worden:

Wl de bewoner toegang hebben tot htemet, kranten, dagbladen? Wordt hi
voldoende geinfomeerd ovet de actualiteit?

Reactie en verwachtingen b- ,^/oner:

Item 4,5 wilsbeschikking

zak6n die rn het gespr€k bevraagd worden:

wtt de bewoner dat er r,et hen sepraat worctt ovet ztln tevensande? vindt hl :.1iTj*:*': 
*' '

het belangr|k dat er in die pedode at voorn gesproken wordt over de wijze
waarop dit afscheial moet verlopen?

Reactie en verwachtinqen bewoner:
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Samenvatting

Hier geefje een overzicht van de prioriteitsbepaling per deelgebied. Dit
geeft een goed totaalbeeld.

1. Levensdomeinen die betrekking hebben tot het lichameliik
welbevinden van de bewonea

1.1 Item medische vezorging
1.2 Item comfortzorg
1.3 ltem ADL en wassituatie
1.4 Item mobiliteit en revalidatie
1.5 Item voedinq
1.6 ltem presentatie en lichaamsverzorging

rT-[-l

2.

3,

Levensdomeinen die betrekking hebben op het psycho-sociaal
welbevinden van de bewoner

2.1 ltem sociale contacten
2.2 ltem inspraak en klachtenbehandeling

Levensdomeinen mei betrelking tot Ieefklimaat
3.1 ltem -Yoonomgeving

3.2 Item nuishoudelijke taken
Levensdomeinen met betrekking tot participatie en informatie

4,1 Item geloofsbeleving
4.2 Item vrije tijd
4.3 Item peEoonlijke competenties
4.4 ltem informatiebehoefte
4.5 Itemwilsbeschikking

NB r nter belanSnlk
a = belangrljk
zB = zea betangrtjk

In onderstaande tabel schrijfje per (zeer) belangrijk item, de kernwoorden die
een weergave zijn van de belangrijke zaken voor de bewoner. Zo krijg je
onmiddelliik een overzicht van de Drioriteiten Der levensdomein en item.

Levensdomein Item Kernwoorden

g
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Iteny'prioriteit no 1 Ge t&,fis vind le tdg l. bovista de vcgaqsr + ger eq kafte toellchtlng bl
dee prbitdt, Wat is belansnlk en waatun)

Actleplanning in overleg met de bewoner
(Bespreek btj het prlorltelta bepal@ p* iEtu/levensdotnein h@ de b.4,lonq deze geealircsd wenst te zien.
Hd rel\,aat fio deze bespeqrg s.hdlr le hts refi )

POP (Persoonlijk Ontwikkelings plan)

Naam

Kamemummer
Individueel beqeleider
Datum

Bespreking MDO
(ddens de nDo, b$preek je dee actteptanntng net de r$t ran het t@n, Het antwoo.d van het t6m Mtet
le bll antwootd. Scht1t ook nes uelke hulpval4* er bet okkea wotd@ bij het uitvoqen van de

- betrokken hulpverleners

Feedback bewoner na I\4DO (Na de t'lDo b6ueek1e het \ioord van het t@m ne. de bqaher)

O EGA- metnodlsche aanpak empoweEnde omEanq met oudsen E


